1. Allium trifoliatum ’Cameleon’*. Kameleontlök

20 cm. Denna nyhet har några otydliga förbindelser med GBT. Vår
vän Wim De Goede har hämtat hem den från vår bortgångne San
Fransiskanska vän Wayne Roderick. En tredje vän – the onion-man
- Mark McDonough, har bestämt den till Allium trifoliatum – en
mediterran art. Född tvivlare har jag rådfrågat Mark om härdigheten
– Han vidimerar att den är ”perfectly hardy” och dessutom ”an
excellent ornamental selection”. Bladen kommer på hösten och
de vita, rodnande, stjärnlika blommorna öppnar sig i tidiga juni.
Inbjudande avskräckare ni kan använda i rabatt eller bland krokus
och andra åtråvärda lökar.

2. Allium ’Lucy Ball’*. Lucy’s bollök

+100 cm. Troligen en hybrid mellan A. hollandicum och A.
macleanii. Majoriteten - dagens 55 minusar - har väl ingen relation
till Lucy Ball, men Lucille var en stor comedienne som i rollen
knappt kunde ha en boll i luften - ni kan få två genom att beställa
den fantastiska, juniblommande bollök som bär hennes namn.
Väldoftande, täta, violetta, decimetervida bollar på meterhöga, styva
stänglar. Utmärkt snittblomma men mest användbar som svävande
satellit ovan tidiga perenner som slukar den gulnande grönskan (se
bild= Geranium ’Biokovo’) eller varsomhelst som djuravskräckare.

3. Chionodoxa ’Blue Giant’. Vårstjärna

Den mest storblommiga vårstjärnan på marknaden, ursprungligen
uppdragen av Thomas M. Hoog på klassiska Zwanenburg Nurseries.
Höjd 15–25 cm. Blommor porslinsblå, upp till 4 cm i diameter. En
utmärkt växt för husväggsrabatten, stenpartiet eller i naken jord under
buskar. Trivs bra såväl i sol som i halvskugga. Sätt den som kontrast
bland de småblommigare vårstjärnorna. Blommar i mars–april.

4. Crocus angustifolius. Strimkrokus

10 cm. En tacksam krokus som inleder säsongen medio mars. Lysande
guldorangegula kalkar (cloth of gold Crocus) med mahognybruna
strimmor på utsidan. Växer vilt i S. Ukraina & Krim. Den har odlats i
väst sedan 1587 (mormorsträdgården?) och innan dess i öst. En liten
tuffing som klarar svenskt klimat men dess primörvärde gör att den
bör få en solig och väldränerad växtplats, gärna en rabatt vid husväggen
så att den drivs fram och ger en välbehövlig färgkick när som kickar
mest behövs.

5. Crocus kosaninii ’April View’*. Kosanins krokus

15 cm. Ännu en av Wim de Goedes selektioner – den som avslutar
vårkrokussäsongen. C. kosaninii härstammar från S. Serbien där den
växer i ekskugga. ’April View’ är en lättodlad, pålitligt tuvande form som
blommar under senare halvan av april. Perfekt för naturlik plantering i
ekbacke, buskage men även bland sena prärieväxter i högsommarrabatten.

6. Erythronium ’White Beauty’*. Vit hundtandslilja

20-30 cm. Hundtandsliljor är oemotståeliga skönheter som gillar
halvskugga och en näringsrik, lucker jord. Tyvärr är de svårhanterliga
så endast de mest vitala lämpar sig för kommers. ’White Beauty’ är
livskraftig och vacker med vita, gulsvalgade, rödbrunringade, nickande
blommor och läckert marmorerade blad. Den har hängt med sedan sent
1800-tal och är fortfarande den bästa vita hundtandsliljan. Som föräldrar
föreslås E. oreganum, E. californicum & E. revolutum, själv gissar jag på
de två först nämnda. Namnet syftar på lökens form.

7. Fritillaria meleagris. Kungsängslilja

35 cm. Vildväxande i C & SÖ Europa. Infördes av Olof Rudbeck till
Linnéträdgården i Uppsala, varifrån den sedan spred sig till Kungsängen söder om
staden, där den fortfarande växer ymnigt. En av trädgårdens ljuvaste blomster med
stora klockor som är schackmönstrade i purpur. I vår blandning finns också rent
vita exemplar. En av de största sevärdheterna på vår lökäng i maj. Självföryngrande,
beståndsbildande om slåtter sker vid midsommar. Föredrar sval, fuktig jord i
halvskugga eller sol. Bör planteras på ett djup av 10–15 cm för att blomma bra år
efter år. Sork-, har- & rådjurssäker.

8. Iris reticulata ’Halkis’ *. Våriris-selektion

15 cm. Våririsen är en av våra elegantaste vårlökar. Denna nya,
eleganta sort är insamlad av vår vän Norman Stevens från det
turkiska berget Halkis och förökad av Wim de Goede. Blommorna
har en fantastisk och unik färgsättning i mörkt himmelsbått och
djupt violett med en vitfjädrad, orangegul humlelandningsplatta.
Plantera i soligt sommartorrt läge med näringsrik jord så kan den bli
långlivad.

9. Muscari ’Baby’s Breath’*. Pärlhyacint-selektion

15 cm. ”Baby’s Breath” är ett engelskt namn som används parallellt
med ”grape hyacinth” för pärlhyacinter i gemén. Det är också ett
sortnamn för denna näpna ljuvlighet med underbart väldoftande,
ljusblå blommor från turkos knoppar. Tuvar snabbt upp sig.
Blommar i April. Utmärkt i rabatt, buskagekant eller under rosor.
Tänk på doften och plantera i ”sniffbart” läge.

10. Narcissus ’Albus Plenus Odoratus’.
Fylld pingstlilja

Höjd 35 cm. Denna ljuvlighet fanns med i 1994-års lista. Jag citerar
Jimmy Perssons dåtida text ”En gammaldags växt som är ett måste
för torpet och den doftande trädgården. Vem minns inte mormors
ljuvligt doftande Majliljor? Missa inte tillfället att få tag på den äkta
gamla fylldblommiga, ytterligt väldoftande formen av pingstlilja.
Blommar vid pingst dvs slutet av maj eller början av juni”. Som alla
narcisser får den vara i fred för hare, sork och rådjur såväl som för
liljebaggar.

11. Narcissus ’Hillstar’ *. trädgårdsjonkvill

30-40 cm. Denna väldoftande ljuvlighet har en utdragen blomning
från tidiga maj in i juni. Kalkarna är ca 7 cm vida och öppnar sig
klart citrongula. Efterhand så bleknar kalkbladsbasen till en vit
ring kring den vita bikronan – en högst förtjusande kombination.
Belönad med en ”Award of Garden Merit” (AGM) av ”Royal
Horticultural Society” 2004. Rabatt, buskagekanter, lökäng –
näringsrik jord i ljust läge. Naturligtvis delar den avskräckande
förmågor med de andra utvalda narcisserna.

12. Narcissus ’Trena’* Cyclamineusnarciss

20-30 cm. En underbar tidig, blyg liten hybrid som lämpar sig
för rabatt, lökäng och buskbryn. Den vilda cyklamennarcissen
(N. cyclamineus) är nuförtiden mycket ovanlig i odling men har
lämnat värdefulla gener till cyclamineusnarcisserna som tillhör de
lämpligaste och härdigaste småvuxna narcisserna. Kombinationen av
de vita kalkbladen och den citrongula bikronan är förtjusande
Plantera i små grupper för maximal effekt. Har-, sork-, rådjurs &
liljebaggssäker.

13. Ornithogalum nutans. Aftonstjärna

SÖ Europa, Främre Asien. Höjd 20–30 cm. En diskret skönhet
med ljust silvergrå, sidenskimrande blommor. Ljusgrönt bladverk
som drar sig tillbaka under blomningen. Fantastisk för inblandning
i perennrabatter, prydandet av buskage och till förvildning –
anspråkslös och skuggtålig. Blommar i maj–juni. En gammaldags
blomma som är ett måste vid torpet eller i mormorsträdgården.
Dess odlingshistoria i Norden går tillbaka åtminstone till tidigt
1600-tal.

14. Tulipa fosteriana ’Border Legend’*.
Kejsartulpan

30-40 cm. En prydlig, prålig hybrid som lanserades 2009. Ovan
friskt gröna blad öppnar sig svartögda, gulhalsade, vita blommor.
Vartannat kalkblad har en välavgränsad röd fläck som ger
polkagriseffekt Blommar i april. Plantera i varm rabatt, gärna
tillsammans med sent vaknande perenner och rosor.

15. Tulipa vvedenskyi ’Tangerine Beauty’* .
Stäpptulpan

20-40 cm. Selektion från en uzbekisk vildart. En personlig favorit
med stora, lysande cinnoberröda, orangeflammiga kalkar som
dominerar lökträdgården i slutet av april. Blommorna utvecklas
ovan blågrå, kraftigt undulerade blad och sträcker sig till 40 cm.
Detta är den vildart som uppfört sig bäst i GBT.

